
 النضال من أجل الصحة هو نضال من اجل عالم أكثر إنصافا وعدل
ورعاية

اإعنا الصادر عن التجمع الرابع لصحة الشعوب

2018 تشرين الثاني 19-15سافار، بنغندش، 

 تم صياغة اذا اإلنا بوحي والهام من ذكرى وروح أميت سنغوبثا الذي كسسرس نفسسسه
 وأبدى التزاما مطلقا بالنضال من اجل لالم أكثر لدالة وصسسحة ورلايسسة، واسسو اللسستزام

الذي سيظل يلهم نشطاء وناشطات المستقبل في حركة صحة الشعوب. 

نضالتنا 

 بعد اشهر من الحراك والحشد من خنل التجمعات الوطنيسسة واإإليميسسة، اجتمعنسسا نحن،
  دولة من كافة المناطق، في سافار73 ناشط وناشطة في الصحة من 1400اكثر من 

 في بنغندش بعد سسست سسسنوات من التجمسسع السسذي لقسسد في كيب تسساوا حينهسسا، إلسسادة
 التأكيد للى التزامنا بالنضال من أجل الصحة، اذا النضال الذي وصفه آميت سسسنجوبتا-

"للى انه نضال من أجل لالم اكثر إنصافا ولدل ورلاية." 

  وإلنا كوينكا2000إا الرؤية التي تضمنها ميثاق الشعوب من اجل الصحة في العام 
  أصبحت اليوم أكثر ذي صسسلة من أي وإت سسسابق ننسسه، ولسسسسف، مسسا2005في العام 

 زالت انسباب الجذرية الرئيسية لسوء الصحة ولسسدم المسسساواة إائمسسة في انتظسسار اا
 يتم معالجتها ولكس اتجااها. تمتد اسسذ  انسسسباب لميقسسا في أسسسس النمسسوذج الحسسالي

 مركزية البشسسرية والرأسسسمالية السسنيو ليبراليسسة، وانبويسسة،للتنمية الذي يتسم بالفردانية و
 والطبقيةس والعنصرية، والتعصب الديني، والتمييز بناء للى القدرة الجسدية، والكراايسسة

لد المثلية الجنسية مثن. 

 ساام اذا النموذج إلى حد كبير في تعزيز ايمنة الشركات المتعسسددة الجنسسسية بشسسكل
 افضى إلى تضخم مهول في انرباح الخاصة وإيجسساد طبقسسة من المسسسؤولين التنفيسسذيين
 والمساامين متعسسددي الجنسسسية ممن يمتلكسسوا ثسسروات وسسسطوة تهسسدد بشسسكل مباشسسر

التكافؤ والعدالة والصحة للى كوكبنا.  
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الدول تآكل سيادة  الرأسمالية بشكل ممنهج للى  المهيمنة للشركات  المصالح   تعمل 
 والحكومات بشكل يؤدي إلى التضحية بحقوق وميزات الشسسعوب لصسسالح انربسساح، حيث
 تعاني المجتمعات حول العالم من تناإص متزايد في إمكانيسسة وصسسولهم لسرض والميسسا 
 وسبل المعيشة من جهة، مقابل الطرارام لمواجهة مستويات مرتفعسة من العسسكرة
 والتسلح والعنف والقمع واللسطهاد من جهسة أخسرى. وتتمسادى الشسركات الكسبرى في
 تدمير مستفحل لسنظمة البيئيسة والتنسسوع الحيسسوي مخلفسسة كميسات لسخمة من النفايسسات
 السامة ومهددة بالوإت ذاته الهويات الثقافية والتنوع وطرق وأشكال الحياة المختلفة.

 ويزداد المشهد صعوبة مع ظهور تعقيدات جديسدة من إبيسل اإراساب والتغسير المنساخي
 وتهديد الخصوصية للى سبيل المثال ل الحصسسر والسستي تشسسكل تحسسديات جديسسدة بشسسكل
 يسسومي. إا كسسل اسسذ  الظسسروف مدلومسسة بسياسسسات اإتصسسادية وتجاريسسة ظالمسسة للى
 المسسستويين العسسالمي والوطسسني، واي تشسسجع للى وجسسود نمسسوذج للتنميسسة يتسسسم بعسسدم

 لمحسسددات السستياالستدامة وانعدام المساواة والتكافؤ وبالتالي نشوء مشهد معقد من 
تعيق بشكل خطير وجدي إحقاق الصحة للجميع. 

 في منااضسسة اسسذ  الخلفيسسة واسسذا المشسسهد المقلسسق، نركسسز نضسسالنا من اجسسل الحسسق في
 الصحة؛ نحو نموذج جديد للمجتمع فيه مستوى أكبر من التضسسامن والتعسساطف والتكسسافؤ

واإنسانية التي من شأنها صيانة وتأمين حياة البشر واننظمة البيئية الحيوية. 

إشكالية الصحة هي ازمه النموذج الرأسمالي 

 تعسسزز السسدول ذات السسدخل العسسالي، والسستي تعمسسل بشسسكل وثيسسق مسسع الشسسركات متعسسددة
 الجنسسسيات، سياسسسات نيسسو ليبراليسسة من اجسسل إدارة انزمسسة المعاصسسرة المتمثلسسة في
 الرأسمالية المعولمة لصالح الطبقة الرأسمالية متعددة الجنسية. بمسسسالدة من شسسبكة

 " أحادية الجسسانب، يتم إبسسول اسسذ  السياسسسات منالتجارة والستثمارمن اتفاإيات "
 إبل حكومات الدول ذات الدخل المتوسط او المنخفض او تفرض لليهسسا، بحيث يكسسوا
 للسياسات الوطنية الناتجة لنها تبعات واسعة النطاق للى الظسسروف الجتماليسسة السستي
 تحدد وتؤثر للى صحة الشعوب وكذلك للى نماذج ومقاربات وتمويل الرلاية الصسسحية
 الشسساملة. إا مثسسل اسسذ  السياسسسات من شسسأنها اا تفسساإم محسسددات الصسسحة العموميسسة
 وتصيب بالشلل بشكل أكيد ولو ببطء البنى التحتيسة للرلايسة الصسسحية ولمليسات تقسديم
 الخدمات. تشجع مثل اذ  السياسات الحكومات الوطنية للى التخلي لن مسسسؤولياتها
 تجا  الصحة العامسسة وتفتح البسساب للى مصسسراليه أمسسام أنظمسسة الخصخصسسة والتأمينسسات

الخاصة.
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البيئية والستدامة  المساواة  الشعوب:  صحة  لحركة  البديلة   الرؤية 
والصحة للجميع

 تتمثسسل رؤيتنسسا في وجسسود لسسالم تسسسود  المسسساواة والتكسسافؤ بين السسدول وداخلهسسا وحيث
 الصحة للجميع اي واإسسع حسسال وليسسست مجسسرد حلم. إننسسا نعيسسد التأكيسسد للى اا الصسسحة
 تتحقق في وجود لدالة اجتمالية واإتصادية وبيئيسسة. نحن نستشسسرف لالمسسا يكسسوا فيسسه
 التعاطف والتضامن والحترام للشسسعوب والبيئيسسة في إلب وجسسود المجتمعسسات العالميسسة
 والوطنية والمحلية؛ لالما خاليسسا من التميسسيز والقمسسع للى أسسساس النسسوع الجتمسسالي او
 العرق او اإثنية او اإلاإة او الجنسانية او الدين او المهنة او الجنسية يتم فيسسه احسسترام

وصيانة حقوق اإنساا والتمكين والصحة لكل التجمعات السكانية. 

 نطالب الحكومات والمؤسسسسات الماليسسة الدوليسسة ومنظمسسة الصسسحة العالميسسة اا تكسسوا
 مسؤولة أمام الشعوب ل الشركات متعددة الجنسسسيات ووكنئهسسا. نطسسالبهم اا يضسسمنوا
 الحقوق المتعلقة بالصحة والبيئة من خنل القوانين واننظمة النافذة. نطالب اا تقسسوم
 بحماية من ينالل/تنالل للدفاع لن الحقوق وإنهاء كافسسة أشسسكال اإفنت من العقسساب

والتي تمكن الشركات من تهديد وإلحاق انذى وإتل الناس. 

 نريد أنظمة صحة لامة مستندة إلى التكافؤ والمساواة وتتسم بأنها تطبق للى الجميع
 بشكل متساو وتكوا متكاملة وشسساملة – بعيسسدا لن التميسسيز والخصخصسسة والسسربح-تسسوفر
 منصة للتدخنت المنئمة والمبنية للى المحددات الجتمالية للصحة بمسسا فيهسسا التحسسول

الجذري في بنى ولنإات القوة الحالية. 

التزامنا 

 ( ، ل يمكن حدوث تغيسسير دوا حشسسد2012كما اكدنا لليه في نداء كيب تاوا للتحرك )
 الناس من خنل بناء القوة الجتمالية والسياسية للنسساس والتجمعسسات. يلسستزم النشسسطاء
 والناشطات في حركة صسحة الشسعوب في بنساء جسسور للتشسبيك والتواصسل بين كافسة
 الحركات التي تنالل من اجل الحق في الصحة وبين الحركات الجتمالية انخرى التي
 تدافع لن أرالي وميا  وسبل معيشة الشعوب ولن حقوق الشعوب انصلية والحقوق
 في منااضة اللتداءات التي تمارسها الشركات متعددة الجنسسسيات والحكومسسات السستي

تمثل مصالح اذ  الشركات. 

 نلتزم بتقوية وتعزيز حركة صسسحة الشسسعوب بسسأا نضسسمن اا يتسسسم نظسسام الحوكمسسة في
 الحركة بالشفافية والديمقراطية والعدالة للى أسسساس النسسوع الجتمسسالي؛ نلسستزم ببنسساء
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 حلقات في دول جديدة وتعزيز تلك الحلقات القائمة فعن من خنل توسيع نطاق صنتنا
 وروابطنسسا والتضسسامن مسسع منظمسسات وشسسبكات وحركسسات شسسعبية تشسسبهنا في التفكسسير
 والتوجهسسات ومن خنل التفالسسل مسسع أشسسخاص جسسدد، وتحديسسدا من بين فئسسة الشسسباب
 والشابات، للى كافة المستويات الوطنية واإإليمية والعالمية، واو انمسسر السسذي يعسسني

اا يكوا اناك تمثين أكبر للتنوع والتعددية لمن إطار حركتنا. 

 يتمحور لملنا في المدى القصير حسسول سسستة محسساور وجسسوانب تسسدخل مختلفسسة بأاسسداف
 محسسددة ولكننسسا نظسسل منفتحين/منفتحسسات للى محسساور جديسسدة للعمسسل للى انمسسدين

المتوسط والطويل. 

العدالة على أساس النو  الجتماعي والصحة

 تؤمن حركة صحة الشعوب أا اللطهاد القائم للى أسسساس النسسوع الجتمسسالي يرتبسسط
 بأنظمة أخرى من القمع واللطهاد واا اذ  التقاطعات تشكل مزيدا منبشكل معقد 

 التهديد للرخاء والعافية وإمكانية الوصول لخدمات الرلاية الصحية. وفي السسوإت السسذي
 تتجلى فيه تجربة انعدام التكافؤ والتمييز والعنف للى أساس النوع الجتمالي بأشكال
 ودرجسسات مختلفسسة ومتنولسسة في السسسياإات المختلفسسة، إل اا اسسذ  التجسسارب مسسا زالت
 منتشرة في كل مكاا لالميا. ل شك اا العدالة للى أساس النوع الجتمالي والصحة
 تتقاطعاا واما حتما شرطين لتحقيق الهدف المتمثل في الصحة للجميع. تقسسوم حركسسة
 صحة الشعوب بتقييم نقدي للتبعات الجندرية المترتبة لن السياسسات والمحسددات في
 الإتصسساد الكلي والنمسسوذج التنمسسوي، مقترنسسة بالسياسسسات والقسسوانين المحليسسة للى
 المستوى الوطني، بأنها تمييزية ومجحفة وتواصسسل تعطيسسل وإحقسساق الحسسق في الصسسحة

للجميع.  

 ومن اجل التقدم نحو العدالة القائمة على النو  الجتماعي، تلتزم حركككة
: صحة الشعوب بما يلي

تسهيل لمليات فهم وتحليسسل النسسوع الجتمسسالي كقضسسية مشسستركة لسسبر إطاليسسة 
 تشكل مدخن مهما لكل حلقات ومجمولسسات المحسساور داخسسل إطسسار حركسسة صسسحة
 الشعوب؛ وتضمين التحليل والفهم القائم للى أساس النوع الجتمالي في كافة

النقاشات والفعاليات والتجمعات الخاصة بالحركة. 

السسدفع نحسسو والسسستمرار بسسإجراءات منااضسسة لسنظمسسة الجتماليسسة والإتصسسادية 
 والسياسية غير المبنية للى المسسساواة بين الجنسسسين وغسسير العادلسسة تجسسا  النسسوع
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كافة للى  اإنساا  وحقوق  الصحة  للى  بدوراا  تؤثر  والتي   الجتمالي 
المستويات المحلية واإإليمية والعالمية. 

نّينسسات من خنل البحث والشسسهادات الحيسسة والحسسالت  تسسدليم وترسسسيخ اندلسسة والب
 الدراسسسية والتجسسارب من لسسدة منسساطق نغسسراض المناصسسرة الدوليسسة والتسسدخنت

المتعلقة بالنوع الجتمالي-والسياسات الصحية العادلة والمساءلة. 

إنشاء وتمتين الصنت والتضامن مع المجمولات النسسسوية والصسسحية والئتنفسسات 
 والشبكات والحركات الشعبية والحمنت ومجمولسسات المصسسالح حسسول التحسسديات

والاتمامات المتعلقة بقضايا العدالة للى أساس النوع الجتمالي والصحة. 

مراإبة ومقاومة انجندات العالمية التي تنتقص من الحقسسوق الجنسسسية والصسسحة  
 اإنجابية من إبيل إالدة التعتيم وتكميم انفوا  وحرية التعبير والصحافة لالميا.

حشد وبناء الولي والقدرات، تحديدا بين الشباب والشابات، فيما يتعلق بالعدالة 
 للى أساس النوع الجتمالي والصحة من خنل الجامعة الدولية لصحة الشعوب

وغيراا من العمليات والتدخنت.  

صحة البيئة والنظام البيئي 

 إا التركيز الطاغي للسياسات النيوليبرالية للى تعظيم انرباح يرافقه الحسسد اندنى من
 المحاسسسبة والمسسساءلة يشسسجع للى السسستهنك المفسسرط وأنمسساط حيسساة غسسير مسسستدامة
 باإلافة إلى تقنيات وصنالات تتسبب بالتلوث. اذ  الممارسات تسسؤثر بشسسكل ل يمكن
 لكسه او نقضه للى جودة التربة ومخزوا الميا  الجوفية والتنسسوع البيسسئي الحيسسوي من
 خنل اإفراط في استغنل موارد الغابات والثروة السمكية والنتشار المكثف لعمليات
 التنقيب وتوسيع نطاق الزرالة العصرية لصسسالح انسسسواق العالميسسة، واي بضسسعة أمثلسسة
 نورداا للى سبيل المثسال ل الحصسر. إا رؤيسة تنمويسة من اسذا القبيسل تتحمسل بشسكل
 إسساطع مسسسؤولية السسدمار البيسسئي واسسسع النتشسسار ومسسسؤولية إنتسساج كميسسات لسسخمة من
 النفايات – بما فيها النفايات النوويسسة والنفايسسات الكيماويسسة والمبيسسدات-السستي تلحسسق أذى
 فادح بالتربة وتلوث الميا  والهسسواء واسسستنزاف طبقسسة انوزوا والتغيسسير المنسساخي، واي

كلها نتائج لها آثار وخيمة للى صحة الشعوب. 
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 وغأراض تعزيز صحة النظام البيئي، ومن منطلق الرؤية التي تقول بأا
 صحتنا هي من صحة الطبيعة ككل، فإا حركة صككحة الشككعوب تلككتزم بمككا

يلي: 

بلسسورة حملسسة لالميسسة منااضسسة نثسسر الصسسنالات السستي تعتمسسد للى اإسسسراف في 
استخراج الثروات للى الصحة. 

دلم المنظمات التي تنااض مشروع استنزاف الموارد الطبيعية العالمية وتعزيز 
 الصنت بين الحقوق في الحصول للى انرض والحقوق البيئية وحركسسات حقسسوق

اإنساا التي اي بانساس حركات شعبية. 

إدانة تجريم وإمع وحتى اإلدام خارج إطار القسسانوا للنشسسطاء والناشسسطات في 
مجال النضال من اجل العدالة البيئية. 

تأسيس أنظمة رلاية صحية غير لارة بالبيئسسة والسستي تسسدلم وجسسود أنظمسسة بيئيسسة 
صحية. 

 .دلم نماذج لمل تروج وتعزز بيئة لمل وأنظمة إنتاج آمنة وصحية

الغذاء والسيادة على الغذاء 

 تؤمن حركة صحة الشعوب بأا نظامنا الغذائي غير المستدام وغير المتكسسافئ اسسو أحسسد
 مسببات سوء الصسسحة السستي تتجلى بشسسكل خسساص فيمسسا يسسسمى بسسالعبء الثنثي لسسسوء
 التغذية باإلافة إلى انمراض الوبائية وغير المعدية. ترتبط انسباب العامسسة انساسسسية
 لحسسالت سسسوء التغذيسسة او التغذيسسة المفرطسسة في زمن العولمسسة السسذي نحيسسا  بتسسأثير
 الممارسات الحالية في إنتاج الغذاء وتصنيعه وإنتاجه وتوزيعه باإلافة إلى الممارسات
 التجارية والشرائية ننظمة الغذاء وتباينات ميزاا القوة بين أولئك انكسسثر تسسأثرا وأولئسسك
 انكسثر اسستفادة وربحسا من اسذ  اننظمسة. إا الخستراق غسير المقيسد بأنظمسة وإسوانين
 لسسواق من إبل شركات الغذاء والمشروبات وسياسسسات التسسسويق الشرسسسة لسغذيسسة

 معالجة فاإمت بشكل حاد من مشكلة سسسوء التغذيسسة إلسسافة الى النعسسدامالمصنعة وال
لسمن الغذائي.  

تقترح حركة صحة الشعوب ما يلي: 
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إيجاد نظام غذاء يتسم بالتكافؤ والعدالة ويستند إلى الحق غير القابل للتصرف 
 بالحصسسول للى الطعسسام والتغذيسسة الكافيسسة من "البسسذرة للشسسوكة" أي من انلسسف

للياء. 

التغيير في السياسات الإتصادية، للقضايا المتعلقة بالغسسذاء والتغذيسسة، أي زيسسادة 
فهم انبعاد الإتصادية والسياسية للغذاء والتغذية. 

تشكيل الولي بالروابط السلبية بين أنظمة الغذاء واننظمة المالية بما في ذلك 
 ما يتعلق بالنفوذ غير المبرر للشركات باإلافة إلى العيوب الكامنة في الحلسسول

Scalinالحالية متعددة انطراف وأصحاب المصالح، للى سبيل المثال مبسسادرة "
g  Up  Nutritionاو توسيع نطاق التغذية( واي مبسسادرة تتبنااسسا لسسدة ايئسسات( " 

أممية ومؤسسات أالية مختارة. 

.مقاومة القوة المتزايدة لصنالات الغذاء متعددة الجنسيات

مقاومة الرؤية الفنيسة الفردانيسة للتغذيسسة من خنل تصسحيح المعلومسات الخاطئسة 
 والتي يتم توجيهها وبثها للعامة حول كيفيسسة جعسسل نظسسام الغسسذاء متكسسافئ بشسسكل
 أكبر. بناء جسور بين حركة صحة الشعوب وحركة الزرالسسة البيئيسسة السستي تسسسعى

لكسب السيادة للى الغذاء. 

التجارة والصحة 

 إسسامت معظم السسدول الممثلسسة في اسسذا التجمسسع فعليسسا او اي في طسسور التفسساوض للى
 اتفاإيات تجارة واستثمار إإليمية او ثنائية انطراف مدفولة لادة بشكل لام من إبسسل
 الوليات المتحدة انمريكية او التحسساد انوروبي واي مصسسممة بتوجهسسات تسسدلم مصسسالح
 الشسسركات متعسسددة الجنسسسيات. اسسذ  التفاإيسسات اي في واإسسع انمسسر اتفاإيسسات للسسدمج
 الإتصادي والتي تتعدى لملية تحرير التجارة بالبضائع لتضمن لملية تحرير التجارة في
 الخدمات والحماية المشسسددة للملكيسسة الفكريسسة ولمليسسة الموائمسسة القانونيسسة والقسسوانين
 الجديدة لحماية الشركات متعددة الجنسسسيات من اا يتم تنظيمهسسا وإخضسسالها لسنظمسسة
 والقوانين السائدة من إبل حكومات السسدول المضسسيفة. وبالتسسالي، ينطسسوي اسسذا النظسسام
 السسذي يتم ترسسسيخه للى تبعسسات واسسسعة النطسساق فيمسسا يتعلسسق بالحصسسول للى خسسدمات
 الرلاية الصسسحية الشساملة وللى الظسروف الجتماليسسة السستي تشسسكل وتسؤثر للى صسحة

الشعوب. 

ومن اجل وضع الصحة قبل اغرباح، تلتزم حركة صحة الشعوب بما يلي: 
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لتعزيز تصميمها  تم  التي  والستثمار  التجارة  اتفاإيات  للى  التفاوض   وإف 
 وتوسيع نطاق النظسسام النيوليسسبرالي وإنهسساء )النسسسحاب من( التفاإيسسات القائمسسة

التي تدلم اذا النظام. 

العمل نحو نظسسام اإتصسسادي دولي جديسسد السسذي يتضسسمن التميسسيز اإيجسسابي لصسسالح 
 الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والذي يركسسز في توجهاتسسه للى حضسسارة

بيئية مستدامة تستند إلى الحياة بشكل جيد بدل من تحقيق انرباح للشركات.

إصنح القوانين الخاصة باندوية بشكل يضمن أنهسا تسستند إلى السسيادة الوطنيسة 
 وموجهة نحسسو لسماا المسساواة وانمساا ومعقوليسسة انسسعار والسستخدام الكفسسؤ

والمنطقي لسدوية. 

أنظمة الصحة المنصفة 

 تؤكسد حركسة صسحة الشسعوب للى التزامهسا حيسسال الرلايسة الصسسحية انوليسة في سسسياق
 السعي لتحقيق الصحة والعافية للجميع ومحاولة تحقيسسق اسسدف اإنصسساف والتكسسافؤ في
 مخرجات الصحة. ويعتبر ذلك اللتزام أساسيا في الوإت الذي نواجه فيه أزمسسة صسسحية
 لالميسسة تتسسسم بانعسسدام المسسساواة نتيجسسة لطيسسف واسسسع من المحسسددات الجتماليسسة
 والإتصادية والسياسية للصحة وفي الوصول إلى الخدمات الصحية داخل الدول وفيمسسا

بينها. 

 وفي مناطق متعددة حول العالم، تتسسسبب أنظمسسة الصسسحة منخفضسسة الجسسودة والسستي تم
 تصميمها بشكل سيء ول يتوفر لها الموارد الكافية بمعدلت غير مقبولة من انمسسراض
 وحالت الوفسساة. وتسسدرك حركسسة صسسحة الشسعوب بسأا اننظمسسة الصسسحية تتسسسم بسسالتمييز
 العميق للى أساس النوع الجتمالي وللى مؤسسات طبقيسسة/ لنصسسرية تعسسزز أشسسكال
 لدم المساواة وسياسات وممارسات تمييزية تشكل لوائق لسسخمة إمكانيسسة الوصسسول
 للمعلومات والرلايسسة الصسسحية للى المسسستوى العسسالمي. ويلعب النسسوع الجتمسسالي دورا
 حاسما في مجال القسسوى العاملسة في المجسال الصسسحي ويحسسدد موإسسع وتجسارب النسساء

والرجال كعاملين في المجال الصحي. 

 كما وتستنكر حركة صسسحة الشسسعوب التوجسسه العسسالمي نحسسو خصخصسسة الرلايسسة الصسسحية
 وتطبيق خطط وبرامج خاصة بالتأمين الصحي )تحديدا في آسيا وأفريقيا( تحت مسمى
 تحقيق التغطية الصحية للجميع والتي بدوراا تعزز الخصخصة وتحويل الرلاية الصسسحية
 لتجارة. ويتم كذلك ترويج الشراكات بين القطالين العام والخاص والتعاإد مع شركات
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 خاصة لتقديم الخدمات العامة، بما فيها خدمات الصحة، بالرغم من اندلة الدامغة للى
 فشل اذ  الشراكات وانثر السلبي للى اإنصاف في مجال الصحة وظروف العاملين
 والعسسامنت في المجسسال الصسسحي، واي السستي أثسسارت مقاومسسة شسسديدة من الحركسسات

الشعبية. 

تقترح حركة صحة الشعوب ما يلي: 

العمل من اجل السسترويج ننظمسسة صسسحية يتم تمويلهسسا من انمسسوال العامسسة والسستي 
 تشمل وتغطي الجميع بن اسسستثناء وتسسستند إلى الرلايسسة الصسسحية انوليسسة كمسسا تم

تعريفها في إلنا ألما أتا. 

-توفير السسبرااين للى فشسسل التسسأمين الصسسحي والخصخصسسة والشسسراكات العامسسة
 الخاصة في تحقيق مستوى صحي أفضل للشعوب بشكل يعزز الحملة من اجسسل
فضح اإطار النيوليبرالي المستخدم من اجل تبرير خصخصة اننظمة الصحية. 

توثيسسق النضسسالت والمقاومسسة لعمليسسات خصخصسسة الرلايسسة الصسسحية والبنسساء للى 
التجارب اإيجابية في تنظيم خدمات الرلاية الصحية والرلاية الصحية انولية. 

تأسيس مبادرة لرصد الشركات فيما يتعلق بالرلاية الصحية لبر كافة المنسساطق 
حول العالم وذلك بالشراكة مع شبكات أخرى تقوم بنشاطات مشابهة. 

بناء الولي حسسول أاميسسة العسساملين/العسسامنت الصسسحيين/الصسسحيات في الخطسسوط 
 انماميسسة بصسسفتهم وسسسطاء/وسسسيطات للتغيسسير الجتمسسالي ولسساملين/لسسامنت
 ميدانيين/ميسسدانيات في النظسسام الصسسحي والعمسسل نحسسو تعزيسسز دورام/دوران في
 تأمين الصحة كحق للجميسسع من خنل وجسسود بسسرامج ذات تصسسميم أفضسسل وفسسرص

لمل لادلة ولئقة وأجور منئمة. 

تسليط الضوء للى الدور المحوري للعاملين/للعامنت في المجسسال الصسسحي في 
 حسسسن سسسير ولمسسل اننظمسسة الصسسحية وبنسساء السسولي حسسول آثسسار السياسسسات

النيوليبرالية للى ظروف العمل الخاصة بهم/بهن. 

دلم وتشجيع العمل النئق في اننظمة الصحية ولكافسسة العسساملين/العسسامنت في 
 المجال الصحي بما في ذلك لسسماا أجسسور مناسسسبة وتوفسسير الحمايسسة الجتماليسسة
 وظروف العمل النئقة. تسليط الضوء للى الصنت بين انشكال غسسير الرسسسمية

وغير المنتظمة للعمل وجودة خدمات الرلاية الصحية التي يتم تقديمها. 
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أنفسهم/أنفسهن بتنظيم  الصحي  المجال  في  العاملين/العامنت  حق   دلم 
 والتفاوض بشكل جمالي وتأسيس صنت مع النقابات التقدمية التي تنالسسل من

اجل حقوق العاملين/العامنت في المجال الصحي. 

الحرب والنزا ، الحتنل والهجرة القسرية 

 تتسبب الرغبة المتعطشة دوما لتحقيق انرباح مقترنة بالطموحسسات اإمبرياليسسة نوروبسسا
 والوليسسات المتحسسدة انمريكيسسة في الحسسروب وانعسسدام انمن للى المسسستوى العسسالمي
 باإلافة إلى الفقر والتردي للى المسسستوى البيسسئي. واي تهسسدد اسسستقرار دول بأسسسراا
 من خنل السياسسسات الإتصسسادية والتسسدخنت السياسسسية وتجسسارة انسسسلحة والتجسسار
 بالمخدرات والستخراج المفرط للموارد دوا اوادة. وكل اذ  الوإائع مجتمعسسة تخلسسق

ظروفا تحرض للى ظهور حركات شعبية لخمة حول العالم.

 إا الهجرة والنزوح القسسسريين نتيجسسة للنزالسسات المسسسلحة ولمليسسات التظهسسير العسسرإي
 والمشاريع التنموية او التغييرات المناخية أصبحت حقائق تسود واإعنسسا اليسسوم وتسسستمد
 بذوراا غالبا من اإجحاف وانعسسدام المسسساواة والسياسسسات النيوليبراليسسة. إا مثسسل اسسذ 
 الظروف والحالت من شأنها اا تتسبب في لملية تهجير جماليسة للمسدنيين/للمسدنيات
 وتجبر الناس للى ترك ديارام/دياران والنتقال إلى أماكن أخسسرى تكسسوا غسسير مألوفسسة
 لهم/لهن وغير مرحبة بهم/بهن وغير آمنة. وتفقد ألداد كبيرة من الناس حقها انساسي
 في الجنسية لندما تجسسبر للى الهجسسرة لسسدول أخسسرى، بسسل اا التشسسريد والسسنزوح داخسسل

الدولة الواحدة يتسبب بضغوطات شديدة وإاسية والكثير من لدم اليقين. 

 تدين حركة صحة الشعوب انثر المباشر وغير المباشسسر للحسسروب والحتنل والعسسسكرة
 للى الصسسحة وتسسسلط الضسسوء للى تبعسسات الهجسسرة وسياسسسات الهجسسرة السستي ل تحسسترم
 وتتجاال حقوق اإنساا بما فيها الحق في الصحة. كمسا وتسدين حركسسة صسحة الشسعوب
 الصنالات العسكرية وانمنية بصفتها تهديدا للصسسحة العامسسة وسسسببا مسسستمرا للنزالسسات
 وبالتالي للمعاناة اإنسانية وبصفتها كذلك واحدة امن أسوأ الصنالات من ناحية تلسسويث

البيئة وانبعاثات الكربوا. 

تقترح حركة صحة الشعوب ما يلي: 
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الضغط للى المنظمات الدولية من اجل المناصرة والمناداة بسياسات منصفة 
 وحل النزالات وبناء السنم ونزع انسسسلحة وإنهسساء الحتنل ولسسماا حريسسة وامن

حركة الناس. 

حشسسد المنظمسسات اناليسسة المحليسسة والدوليسسة ومجمولسسات العمسسل اإنسسساني 
 والمتطولين/المتطولات في مجال الصحة لتوفسسير الرلايسسة الصسسحية والتخفيسسف

الفوري من المعاناة لسشخاص المهجرين/المهجرات إسرا. 

في حالت النزوح والهجرة لبر الحدود، العمل للى حشد جهود الهيئات الدوليسسة 
 مثل انمم المتحدة والمنظمات والشبكات ذات الصلة لممارسة الضسسغط متعسسدد
 انطراف للى الدول المعنية لنلتراف بالنسسازحين/بالنازحسسات كنجسسئين/كنجئسسات
 ولسسسسسماا حصسسسسسولهم /حصسسسسسولهن للى الحقسسسسسوق والمتيسسسسسازات السسسسستي

يستحقواا/يستحقانها. 

لسسسسماا صسسسسيانة وكفالسسسسة الحقسسسسوق الصسسسسحية للمهسسسساجرين /للمهسسسساجرات 
والنجئين/النجئات. 

تنظيم الحمنت والسسدلوات لوإسسف انبحسساث والتطسسوير العسسسكري الممولسسة من 
أموال دافعي الضرائب.  

بناء وتطوير حركة صحة الشعوب 

 ولتحقيق اناداف التي ولسعنااا ننفسسنا من خنل محساور العمسل المختلفسة، للينسا اا
 نعزز بناء حركة صحة الشعوب من خنل جهودنا الجمالية لتطوير وتطبيق رؤية لالمية
 واسعة النطاق واستراتيجية تعتمد للى التقييم الصسسحيح لشسسركائنا السسستراتيجيين للى
 جمع المستويات الدولية والوطنية والمحلية. للينا، وبشسسكل ملح، اا نبسسني إسسدراتنا في
 مجالت البحث والتحليل والتدخنت من خنل تنظيم مزيد من التدريبات التي ستفضسسي
 إلى الحشد والتحرك الجتمالي؛ باإلافة إلى بناء إسسدراتها في تنظيم الحمنت وولسسع
 اسسستراتيجيات التسسدخل. للينسسا كسسذلك اا نبسسني التحالفسسات مسسع النقابسسات والمؤسسسسات
 والحركات الجتمالية التي تمثل النسسساء والفنحين/الفنحسسات والعسساملين/العسسامنت في

الخطوط انمامية والشعوب والتجمعات انصلية والشباب والشابات. 
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 أخيرا، إذا أردنا اا نخلق ثقافة بديلة ومؤسسات بديلة، للى كل واحد /واحدة منا اا
 يدلم/تدلم بشكل فالل رفاإسسه/رفاإهسسا في نضسسالتهم/نضسسالتهن، ننسسه فقسسط من خنل
 القيام بذلك يمكننا اا نحمل انمل لمستقبل اإنسانية وأمنا انرض. يتطلب ذلسسك أيضسسا
 السسدفاع لن ألضسساء/لضسسوات حركتنسسا العسساملين/العسسامنت في بيئسسات وسسسياإات خطسسرة

والذين غالبا ما يكونوا الهدف انول لسجهزة القمعية التابعة للدول. 

إننا، كحركة صحة الشعوب، نلتزم بهذا اإعنا
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